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 مقاله پژوهشي

مادران داراي كودك  و مادران داراي كودك مبتال به اوتيسمر زمان داز  استفادهيسه مقا
   عادي

  
اكبر  ،4حقگوحجت اهللا  ،*ايبهن فاطمه ،3كهجوق ياحمد نايم ،2يانيرصاف يمهد ،1محمدپور ميمر

  5انيگلريب
  

  

      
  چكيده 
 سـالمت  سـطح  ارتقـاء  به تواند يم سميكودك مبتال به اوت ياستفاده از زمان مادران دارا ياز چگونگ يو پزشك يمتخصصان توانبخش يآگاه :مقدمه
و  حيبه عهده مادر است و عملكرد مناسب مادر، به استفاده صح توان كممطالعات نشان داده كه عموما مراقبت از كودكان  .كند كمك خانواده و مادر

 .ميپرداخت سمياوت به مبتال كودك يدارا مادران زمان از استفاده يچگونگ يبررس به پژوهش نيا در نيبنابرا. باشد يممناسب از زمان، مرتبط 

 سـم ياوت بـه  مبتال كودك يدارا مادر نفر 42 درهرگروه،. شد انجام دسترس درروش  به يريگ نمونه ،يمطالعه از نوع مقطع كي در :ها روش و مواد
 يجمـع آور  يو پرسشنامه استفاده از زمان مـادران بـرا   2-گارز اسيمق ك،يدموگراف پرسشنامه از. كردند شركت يعاد كودك يدارا مادر نفر 42 و

  .شدند ليتحل 17SPSSدر  Chi- Squareو  مستقل tبا آزمون  ها داده. شد استفاده ها داده
را صرف امور مربوط به كـودك   يشتريروز زمان ب يدرط ،يكودك عاد يبا مادران دارا سهيدر مقا سميكودك مبتال به اوت يدارا مادران :ها افتهي

 ،ياجتمـاع  مشـاركت  و شـغل / كـار  منـزل،  يكارهـا  فراغت، اوقات خواب،/ استراحت خود، از مراقبت يها طهيحاما در ) P=000/0( كردند يممبتال 
نسـبت بـه مـادران     سـم يكودك مبـتال بـه اوت   يروزانه در مادران دارا يها تيفعالو لذت از  تيفيك نيهمچن. نشد افتي گروه دو نيب يمعنادار تفاوت
 يهـا  تيـ فعالدادن به  تياهم). P=  03/0 ها تيفعاللذت از  ،P=  006/0 ها تيفعالانجام  تيفيك(بود  تر نييپا يصورت معنادار هب يكودك عاد يدارا

  .نداشت يمادران دو گروه تفاوت معنادار يبرا) P=16/0(زمان  تيريمد يها مهارتاز  تيو رضا)  P= 23/0(روزانه 
   .دهديقرار م رياستفاده از زمان را تحت تأث يفيك يهاو جنبه شود يم تيفعال يها طهيح نيبه عدم توازن ب منجر ،سمياوت به مبتالوجود كودك  :بحث

  مادران زمان از استفاده ،كودكان،يتوان سم،كمياوت :ها كليدواژه
  

استفاده از زمان در  سهيمقا. اكبر انيگلريفاطمه ، حقگو حجت اهللا ، ب اي، بهن نايم كهجوق ي، احمديمهد ياني، رصافميمحمدپور مر :ارجاع
  182-192 ):1( 10؛ 1393در علوم توانبخشي پژوهش  .يكودك عاد يو مادران دارا سميكودك مبتال به اوت يمادران دارا

  

  15/2/1393 :تاريخ پذيرش       1/6/1392:تاريخ دريافت
  

 سندهينو.( رانيتهران، ا ،يو توانبخش يستيدانشگاه علوم بهز ،يكاردرمان يآموزش گروه يعلم ئتيه عضو و اطفال اعصاب يتوانبخش قاتيتحق مركز ،يكاردرمان ارشد كارشناس *
   )مسئول

Email: Behnia.f@gmail.com 
  . رانيا ،تهران ،يتوانبخش و يستيبهز علوم دانشگاه ،يكاردرمان ارشد يكارشناس يدانشجو -1
  .رانيا تهران، ،يتوانبخش و يستيبهز علومدانشگاه  ،يكاردرمان يگروه آموزش رياعصاب اطفال و مد يتوانبخش قاتيمركز تحق ار،يدانش -2
 . رانيزنجان، زنجان، ا يدانشگاه علوم پزشك ،ييو ماما يپرستار دانشكده ،يعلم ئتيعضو ه ،يكاردرمانكارشناس ارشد  -3

   .رانيتهران، ا ،يو توانبخش يستيدانشگاه علوم بهز ،يعلم ئتيه عضو اعصاب، علوم يتخصص يدكتر  -4
  .رانيا تهران، ،يتوانبخش و يستيبهز علوم دانشگاه آمار، گروه يعلم ئتيه عضو ار،ياستاد -5
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  مقدمه
هاي كاردرماني، توازن ميان  خصوص مدل در توانبخشي و به

مراقبت از خود، خواب و "هاي مختلف زندگي يعني حيطه
مورد توجه و تأكيد  "استراحت، قابليت توليد و اوقات فراغت

هاي مختلف زندگي،  منظور از توازن بين حيطه. )1(باشد  مي
باشد  هاي روزمره فرد مي سازماندهي مناسب و مفيد فعاليت

براي رضايتمندي و تصميم گيري شخصي، نياز به وجود  .)2(
). 3(شود  احساس مي )occupation(توازن در تمام كارها 

ها، آشنايي با  جهت دستيابي فرد به توازن و تعادل در حيطه
هاي استفاده از زمان اهميت خاص دارد چرا كه گاها تغيير الگو

الگوهاي استفاده از زمان در فرد، براي ارتقاء سطح سالمت و 
ي آشنايي با  الزمه .آيد كيفيت زندگي وي الزم به نظر مي

هايي است كه فرد  االگوهاي استفاده از زمان، تمركز بر فعاليت
 time(اده از زمان انجام مطالعات استف .)4( دهد انجام مي

use( هاي مختلف  و آگاهي از نحوه اختصاص زمان به فعاليت
اي را  در طي روز، در دنياي صنعتي امروز ضرورت تازه

تواند درسطح كالن جامعه، توسط  اين مطالعات مي. طلبد مي
هاي دولتي، رفاهي و اجتماعي، جهت نيل به  سازمان
وري  يت توليد، بهرههاي اجرايي مانند آگاهي از قابل راهكار

هاي بهزيستي، رفاه اجتماعي و ارتقاء  اقتصادي و تدوين برنامه
همچنين اين مطالعات در . سطح سالمت جامعه، انجام گيرد

هاي درماني،  سطوح پايين جامعه مانند خانه، مدرسه و كلينيك
تواند  با هدف آگاهي از وضعيت استفاده از زمان افراد، مي

در كاردرماني مطرح است، بحث انطباق  آنچه كه. انجام شود
منظور از انطباق زماني، تطابق يافتن با الزامات . باشد زماني مي

زندگي است كه در ارتباط با استفاده از زمان و سازماندهي آن 
آيد كه منجر به  گاهي اوقات شرايطي به وجود مي. باشد مي

 اي از سازماندهي نمونه. شود انطباق زماني نامناسب مي
نامناسب انطباق زماني، در مادران داراي كودك كم توان 

اين مادران به خاطر شرايط فرزندشان . شود مشاهده مي
توانند زمان خود را بطور معناداري سازماندهي كنند و به  نمي

مطالعات استفاده از  ).5(هاي مورد عالقه شان بپردازند  فعاليت
يا عدم وجود اي مناسب براي آگاهي از وجود  زمان، شيوه

تأثير كم تواني بر ميزان هاي روزمره و  توازن بين فعاليت
دهد كه  مطالعات نشان مي. )6(باشد  ميها  مشاركت در فعاليت

هاي مختلف  الگوي استفاده از زمان و توازن و تعادل در حيطه
مراقبت از خود، خواب و استراحت، قابليت توليد و (زندگي 

هاي مختلف اعم از  ، در افراد با كم تواني)اوقات فراغت
جسماني و رواني، سالمندان و مادران داراي كودك كم توان، 

تواند به صورت كاهش  اين تغيير مي. )7، 5 ،1(يابد  تغيير مي
ها و مدت زمان اختصاص  تعداد دفعات مشاركت در فعاليت

ها و  ها، كاهش رضايتمندي از عملكرد فعاليت داده شده به آن
  .)6(ها باشد  لذت كمتر از آن

شود، والدين سعي  اي متولد مي وقتي كودكي در خانه
دارند كه با وجود كودك تازه متولد شده، توازن بين 

اي، سرگرم كننده و  هاي خود ياري، كاري و حرفه فعاليت
بخصوص يكي از اهداف مادران اين . تفريحي را حفظ كنند

است كه مراقبت و نگهداري از كودكشان را به نحو مناسب در 
  ).8, 9(اير وظايف روزمره زندگي انجام دهند كنار س

اگر كودكي داراي اختالل در سير تكاملي و رشدي باشد، 
تر  مراقبت، نگهداري و پرورش اين كودك به مراتب سخت

شود و استرس زيادي بر والدين و بخصوص مادر اعمال  مي
كند، چرا كه كودك داراي اختالل در سير تكاملي، نيازمند  مي

بعنوان . باشد توانبخشي و حمايتي نيز مي -كيخدمات پزش
تواند وارد مهدكودك،  مثال كودك عادي در سن خاصي مي

مدرسه و جامعه شود اما كودك داراي اختالل سير تكاملي و 
هاي حركتي، شناختي، ارتباطي و  رشدي، بدنبال محدوديت

. رفتاري، معضالت زيادي در استقالل فردي و اجتماعي دارد
ي از اختالالت شايع در روانپزشكي كودكان، اوتيسم امروزه يك

)autism( باشد، به طوري كه مركز كنترل و پيشگيري  مي
، 2010بيماري آمريكا، شيوع اختالالت طيف اوتيسم، در سال 

همچنين براساس . )10(است  گزارش كرده 110در  1را 
مطالعات انجام شده در شهرستان شيراز، شيوع اختالل اوتيسم 

 9/1%، 2007ايران و براي كودكان سن مدرسه، در سال در 
و براي  6/1%گزارش شده است كه اين ميزان براي دختران، 

براساس مطالعات قبلي، مادران . )11(باشد  مي 1/2%پسران، 
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اين كودكان نسبت به مادران داراي كودك عادي، زمان 
بيشتري را صرف مراقبت از كودك مبتال نموده و زمان 

هاي تفريحي و سرگرم كننده باقي  براي فعاليتكمتري 
، وجود كودك مبتال به اوتيسم در خانواده. )13 ، 12(ماند  مي

فقط بر الگوي استفاده از زمان مادران تأثير گذار نيست، بلكه 
De Grace ها با كودكان مبتال به  معتقد است خانواده

هاي زندگي  اوتيسم شديد، از نحوه مشاركت در فعاليت
هاي انجام  با بررسي .)13(شان احساس رضايت ندارند  روزمره

شده، تنها به يك مطالعه دست يافتيم كه استفاده از زمان را 
در اين مطالعه، مادران .در مادران ايراني، بررسي كرده باشد

اراي كودك مبتال به فلج مغزي با مادران داراي كودك د
هاي حاصل از اين  يافته. عادي، مورد مقايسه قرار گرفتند

/ مطالعه نشان داد كه از لحاظ زمان سپري شده براي خواب
استراحت، كارهاي منزل، شغل و اوقات فراغت، بين دو گروه 

ه به تفاوت معناداري وجود ندارد اما زمان اختصاص داده شد
امور مربوط به كودك در مادران داراي كودك مبتال به فلج 

تفاوت ميانگين كيفيت، اهميت و لذت . مغزي، بسيار بيشتر بود
در نهايت، بين دو گروه از لحاظ . ها، معنادار نبود بخشي فعاليت

هاي مديريت زمان، تفاوت معناداري  ميزان رضايت از مهارت
  .)5(وجود داشت

اي نگهداري از كودك داراي كم زمان صرف شده بر
. تواني و سن كودك، متفاوت است كم   تواني، بسته به نوع

بعالوه، جوامع مختلف نسبت به وجود كودك مبتال به اوتيسم 
در خانواده ديد متفاوتي دارند كه خود بر نحوه كنار آمدن با 

از . )14(شرايط و مشاركت اجتماعي مادران تأثير مي گذارد
توجه به شيوع روز افزون اختالل اوتيسم و  طرف ديگر با

، رفتاري و ارتباطي اين كودكان تعامليمشكالت  گستردگي
شيوه الگوي مديريت و استفاده از زمان، رسد  به نظر ميكه 

امور روزمره دهنده  هاي تشكيل و فعاليترفتاري والدين 
تحقيق در اين زمينه و تدوين راهكارها و هد، د خانواده را تغيير

ها  هاي درماني و حمايتي براي اين كودكان و خانواده فعاليت
بطور كلي استفاده از زمان يكي از پايه هاي . الزامي است

ي كاردرماني است و در متون كاردرماني هر آنچه كه  رشته

بتواند بر استفاده از زمان مراجعين تاثير منفي و يا مثبتي 
حائز اهميت زيادي است،  و تعادل فرد را به هم بزند، بگذارد،

تواند بر سالمت و كيفيت زندگي وي اثر منفي  چرا كه مي
هايي كه استفاده از زمان را در مادران  پژوهش. داشته باشد

ايراني داراي كودك مبتال به اوتيسم بررسي كرده باشد، 
در مطالعات غير ايراني كه به بررسي استفاده از . مشاهده نشد

اند،  ودك مبتال به اوتيسم پرداختهزمان مادران داراي ك
هاي كيفي استفاده از زمان، مورد بررسي قرار نگرفته  جنبه
رو در اين مطالعه الگوهاي استفاده از زمان مادران  از اين. است

هاي كيفي آن را  ايراني داراي كودك مبتال به اوتيسم و جنبه
كمك تواند به درمانگران  نتايج اين مطالعه مي .بررسي نموديم

ها  نمايد تا در مشاورات خود نسبت به ايجاد تعادل در فعاليت
  .هاي مناسب ارايه دهند راه حل
  

  

  ها مواد و روش
در به روش گيري  در يك مطالعه از نوع مقطعي، نمونه

مادر نفر  42 شامل مورد مطالعه جامعه. دسترس انجام شد
مادران نفر از  42وساله  11تا  3 يسمكودك مبتال به اوتداراي 
  .بودند يعاد انكودكداراي 

درصد و در نظرگيري  95با اطمينان : تعيين حجم نمونه
درصدي و با احتساب واريانس مشترك نمره  80توان آزمون 

اي معادل با  ، حجم نمونه24/5اختصاص زمان به امور منزل 
فرمول مورد استفاده . نفر، مورد نياز انجام اين پژوهش بود 42

  :م نمونه، بدين صورت بودبراي تعيين حج
  

n1 = n2 = 
 

∆
 

  
الزم به ذكر است كه بر اساس مطالعات قبلي، متوسط 

ها براي مادران داراي كودك  اختصاص زمان به فعاليت ي نمره
عادي و مادران داراي كودك مبتال به فلج مغزي، به ترتيب 

معيارهاي ورود به مطالعه ). 5(در نظر گرفته شد  6/3و  6/4
 3 سال، داشتن حداكثر 25 براي مادران، شامل سن باالي
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 ها با تشخيص اوتيسم فرزند كه در گروه مورد يكي ازآن
 11تا  3سال باشد و در گروه شاهد كودك  11 تا 3 درسن

سال، زندگي كردن با  1 نداشتن فرزند زير. سال سالم باشد
همسر، داشتن سواد خواندن و نوشتن و رضايت از شركت در 

در گروه مادران داراي كودك مبتال به اوتيسم، . شد مطالعه مي
باالتر از  داشتن حداكثر يك كودك مبتال به اوتيسم كه نمره

-آزمون تشخيصي اوتيسم گيليام( 2-نقطه برش مقياس گارز
2Gilliam Autism Rating Scale/ GARS-II( ،

كرد و همچنين عدم عهده داري  ، را كسب مي52 يعني باالي
توان ديگر توسط مادر، جز معيارهاي ورود  مراقبت از فرد كم

تال به معيارهاي حذف مادران داراي كودك مب. به مطالعه بود
اوتيسم از مطالعه، داشتن بيش از يك فرزند با كم تواني و 

هاي  وجود نابينايي، ناشنوايي، تشنج مقاوم به درمان، بيماري
الزم به ذكر  .هاي خاص بود ارتوپديك، فلج مغزي و بيماري

است كه مادران داراي كودك عادي نبايد از فرد كم تواني 
  .كردند مراقبت مي

 پرسشنامهداده ها،  يجمع آور يده برامورد استفا ابزار
آزمون تشخيصي اوتيسم ( 2-مقياس گارز ك،يدموگراف
 Mother( مادران زمان از استفاده پرسشنامهو ) 2-گيليام

Time Use Questionnaire( بود.  
 شامل شد و يتوسط محقق طراح كيدموگراف پرسشنامه

 .كودكان و مادران بود يسؤاالت مربوط به اطالعات شخص
 نييتع را آن شدت و بودن كيستياوت احتمال 2-گارزمقياس 

اين  .استقابل استفاده  ساله 22 تا 3 اشخاصي برا و كند يم
 و ،ارتباطيا شهيكلي رفتارها اسيمق خرده 3 شاملآزمون، 
 تميآ 14 از متشكل اس،يمق خرده هر. استي اجتماع تعامالت

دهي  نمره 3كه هر آيتم، براساس شدت ، از صفر تا  باشد يم
نمرات هر خرده مقياس با يكديگر جمع و به نمرات .شود مي

 3بر اساس مجموع نمرات استاندارد . شود استاندارد تبديل مي
توان شدت اوتيسم را تعيين نمود كه بدين  خرده مقياس، مي

 بدست 52 از كمتر اي و 52 كودك، ي نمره اگر: باشد شكل مي
 اگرنمره ست،ا سمياوت به مبتالكودك به احتمال كم،  آمد،

 مبتالاحتمال اينكه كودك  آمد، بدست 84 تا 53 نيبكودك، 

 اي و 85 كودك، نمره اگر و است متوسط باشد سمياوت به
. است ديشد سمياوت به مبتالكودك،  آمد، بدست 85 از شتريب

سازي و  سال، نرم 18تا  3اين آزمون در ايران براي افراد 
  .)15(ه است برآورد شد 89/0ضريب آلفاي كرونباخ، 

 يآور جهت جمع، استفاده از زمان مادران پرسشنامه
 در رابطه با استفاده از زمان در مادران و درك ي،اطالعات كم

روزانه ي ها در فعاليت "لذت"و  "اهميت"، "كيفيت"آنها از 
آيتم هفت ي مورد نظر را در ها يتفعال كهشده است  منظور

خواب، امور / مراقبت از خود، استراحت"دهد كه شامل قرار مي
شغل و / منزل، كار يمربوط به كودك، اوقات فراغت، كار ها

 ازاول پرسشنامه،  درستون. باشد مي "يمشاركت اجتماع
شان را  يعمولروز م هاي يك يتشود فعال يمادران خواسته م
هاي يك  بصورت بازهشب،  12صبح تا  5 در فاصله زماني

به ترتيب ، مادران براي هر فعاليت، ادامه در. ثبت كنندساعتي، 
ي ها در فعاليت "لذت"و  "اهميت"، "كيفيت"سه مقوله 

، را )5عدد (تا بهترين حالت ) 1عدد (از بدترين حالت روزانه را 
خود از  يترضا يزانران مماد يان،در پا. دهند نمره مي
عدد (هاي مديريت زمان را از كمترين ميزان رضايت  مهارت

قابل . كنند ، تكميل مي)4عدد (تا بيشترين ميزان رضايت ) 1
سازي شده است  ذكر است كه اين پرسشنامه در ايران فارسي

باز  -داراي روايي محتوا و صوري مناسب و پايايي آزمونو 
  .)5(باشد  مي 89/0تا  78/0آزمون 

كل بهزيستي استان خراسان اداره  پس از كسب مجوز از
رضوي و اداره آموزش و پرورش استثنايي شهرستان مشهد، 

توانبخشي روزانه  -جهت انتخاب نمونه، به مراكز آموزشي
اوتيسم و يكي از مراكز توانبخشي آموزشي روزانه معلولين 

پس از . شد حركتي شهرستان مشهد مراجعه - جسمي
هماهنگي با مديريت مراكز فوق، از مادراني كه كودك مبتال 

سال داشتند دعوت به  11تا  3به اوتيسم، در فاصله سني 
ها با هدف پژوهش و جلب  پس از آشنا نمودن آن. عمل آمد

ها داده شد و از مادران  ها، فرم رضايتمندي به آن همكاري آن
. قت، تكميل نمايندخواسته شد آن را مطالعه و در صورت مواف

پرسشنامه : هاي مورد نظر كه شامل سپس پرسشنامه
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آزمون تشخيصي اوتيسم ( 2-مقياس گارزدموگرافيك، 
و پرسشنامه استفاده از زمان مادران بود، بين مادران ) 2-گيليام

ها خواسته شد در صورت نامفهوم بودن هر  توزيع و از آن
ز بين كودكان گيري ا براي نمونه. سؤال، توضيح بخواهند

آموزش و پرورش  عادي، پس از كسب مجوز از اداره
هاي  ، به يكي از مدارس و يكي از مهدكودكشهرستان مشهد

مورد از مراكز  3شهرستان كه از نظر منطقه، همجوار با 
انتخابي سازمان بهزيستي و آموزش و پرورش استثنايي بودند 

وهش مراجعه شد و پس از هماهنگي با مديريت، هدف پژ
هايي كه شرايط ورود را داشتند، توضيح داده  براي نمونه

گيري از بين كاركنان يكي از مراكز  همچنين نمونه.شد
  .توانبخشي صورت گرفت -آموزشي

اصول اخالقي كه در اجراي پژوهش مد نظر قرار گرفت 
محفوظ ماندن اطالع رساني و كسب رضايت آگاهانه، شامل 

وجود اجبار براي شركت در عدم ، ها اطالعات پرسشنامه
خروج از مطالعه در صورت عدم تمايل به اختيار ه، مطالع
ها و عدم تأثير  عدم تحميل هزينه بر خانواده، ي مشاركت ادامه

  .ها بود بر روند زندگي خانواده
مستقل  tاز آزمون حاصل از پژوهش، با استفاده  يها داده

، مورد تجزيه  SPSSنرم افزار 17 ، در نسخهChi- Squareو 
  .و تحليل قرار گرفت

 ها يافته

باشد كه در بخش  بخش مي 2هاي اين پژوهش شامل  يافته
اول، مشخصات مربوط به ميانگين سني مادران و كودكان، 
سطح تحصيالت، تعداد فرزندان و وضعيت اشتغال مادران در 

هاي مربوط به تفاوتهاي  هر دو گروه و در بخش دوم، داده
هاي كيفي آن، مورد بررسي و  ده از زمان و جنبهالگوي استفا

  .تجزيه و تحليل قرار گرفت
مادران در دو گروه شركت كننده، از لحاظ سن خود و 
كودك، سطح تحصيالت، تعداد فرزندان و وضعيت اشتغال، با 

  ).2و 1جدول (، همسان بودند 05/0مقدار احتمال بيشتر از 
كودك عادي و الگوي استفاده از زمان مادران داراي 

 .آمده است) 3(مادران داراي كودك مبتال به اوتيسم، درجدول 
استراحت، / از لحاظ اختصاص زمان به مراقبت از خود، خواب

شغل و مشاركت اجتماعي / اوقات فراغت، كارهاي منزل، كار
مادران . بين دو گروه مادران تفاوت معناداري وجود ندارد

برابر بيشتر از مادران  5/1 تقريباداراي كودك مبتال به اوتيسم 
 داراي كودك عادي، زمان صرف امور مربوط به كودكشان

  )P = 000/0(باشد  كنند كه به لحاظ آماري معنادار مي مي
  

 

  
  

  بررسي اختالف سني مادران و كودكان در دو گروه شركت كننده. )1(جدول 
 مقدار احتمال انحراف معيار سن به سالميانگين  تعداد  ها گروه

 06/0 3/5 07/35 42  مادران داراي كودك عادي

 3/4 09/33 42 مادران داراي كودك مبتال به اوتيسم

 87/0  81/1  41/6 42 كودك عادي

 32/2 49/6 42 كودك مبتال به اوتيسم
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  اشتغال مادران در دو گروه شركت كننده بررسي سطح تحصيالت، تعدادفرزندان و وضعيت. )2(جدول 
 
 

  متغير ها

 گروه ها

مادران داراي كودك
 عادي

مادران داراي كودك مبتال به 
 اوتيسم

 مقدار احتمال

  درصد تعداد درصد تعداد
  71/0  7/16 7 9/11 5 زير ديپلم  سطح تحصيالت

 2/26 11 3/33 14 ديپلم

 2/57 24 8/54 23 دانشگاهي

 يك فرزند فرزندانتعداد 
 

15 7/35 19 2/45 29/0 

 
 دو فرزند

18 9/42 19 2/45 

 
 سه فرزند

9 4/21 4 5/9 

  16/0  2/26 11 5/40 17 شاغل وضعيت اشتغال
  8/73 31 5/59 25 خانه دار

 
مقايسه زمان سپري شده براي حيطه هاي كاري مختلف در دو گروه شركت كننده. )3(جدول   

 مقداراحتمال انحراف معيار ميانگين گروهها  متغيرها

 42/0 82/0 16/2 مادران داراي كودك عادي مراقبت ازخود

 81/0 02/2 مادران داراي كودك مبتال به اوتيسم

 84/0 63/1 33/4 مادران داراي كودك عادي استراحت/ خواب

 65/1 26/4 مادران داراي كودك مبتال به اوتيسم

امور مربوط به 
 كودك

 *>001/0 4/1 92/2 داراي كودك عاديمادران

 86/1 26/4 مادران داراي كودك مبتال به اوتيسم

 68/0 25/1 28/2 مادران داراي كودك عادي اوقات فراغت

 38/1 4/2 مادران داراي كودك مبتال به اوتيسم

 1 62/1 19/4 مادران داراي كودك عادي امور منزل

 54/1 19/4 اوتيسممادران داراي كودك مبتال به

 09/0 58/3 64/2 مادران داراي كودك عادي شغل

 73/2 45/1 مادران داراي كودك مبتال به اوتيسم

مشاركت 
 اجتماعي

 77/0 7/0 45/0 مادران داراي كودك عادي

 79/0 4/0 مادران داراي كودك مبتال به اوتيسم

 .بين دو گروه مادران شركت كننده در مطالعه، از لحاظ صرف زمان براي امور مربوط به كودك، تفاوت معناداري وجود دارد *
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 هاي كيفي استفاده از زمان، نتايج حاصل از بررسي جنبه
مادران داراي كودك مبتال  ، نشان داد)و لذت يتاهم يفيت،ك(

ها را  يتفعال ،به اوتيسم نسبت به مادران داراي كودك عادي
اين  كه برند داده و لذت كمتري ميانجام  يتر يينپا يفيتبا ك

براي كيفيت  p value(بود  معنادارتفاوت از لحاظ آماري، 
بدست  03/0ها و براي لذت از فعاليت 006/0ها انجام فعاليت

بين هفت حيطه فعاليت، مادران داراي كودك مبتال به از ).آمد
اوتيسم امور مربوط به كودك را با كيفيت بااليي انجام 

دو گروه  ينب. بردنددادند اما از اين فعاليت لذت نمي مي

كه  يتياز لحاظ اهم، 23/0مادران، با توجه به مقدار احتمال 
 شدن يافت يها قائل بودند تفاوت معنادار فعاليت يبرا
  .)4جدول(

از بين هفت حيطه فعاليت، مادران داراي كودك مبتال به 
اوتيسم براي امور مربوط به كودك اهميت زيادي قايل بودند 

. تري برخوردار بود ها براي آنها از اهميت پايين اما ساير فعاليت
هاي مديريت زمان  تفاوت در ميزان رضايت مادران از مهارت

جدول (، معنادارنبود 16/0قدار احتمال در دو گروه، با توجه به م
5(  

 
 
 

  هاي كيفي استفاده از زمان در دو گروه شركت كننده جنبه). 4(جدول 
 مقدار احتمال انحراف معيار ميانگين هاگروه  ها متغير

 *006/0 65/6 07/80 عادي هاكيفيت انجام فعاليت

 19/7 78/75 مبتال به اوتيسم

 23/0 94/8 38/81 عادي ها اهميت فعاليت

 24/7 23/79 مبتال به اوتيسم

 *03/0 22/8 21/77 عادي ها لذت انجام فعاليت

 89/8 14/73 مبتال به اوتيسم

  
  
 

مقايسه رضايت از مهارت مديريت زمان در دو گروه شركت كننده. )5(جدول  
 

مقدار  گروه ها متغير
 احتمال  مبتال به اوتيسم عادي

  درصد  تعداد درصد تعداد
 16/0 9/42 17 6/28 10 ناراضي رضايتمندي

 1/57 25 4/71 32 راضي

 
 

  

  بحث
در مطالعه حاضر، مادران داراي كودك مبتال به اوتيسم نسبت 
به مادران داراي كودك عادي زمان بيشتري را صرف امور 

اگرچه در اختصاص زمان به ساير . كردند مربوط به كودك مي

به غير از (ها از نظر آماري تفاوت معناداري حاصل نشد  حيطه
مبتال به اما مادران داراي كودك ) امور مربوط به كودك

/ اوتيسم، زمان كمتري را صرف مراقبت از خود، استراحت
شغل و مشاركت اجتماعي مي كردند كه اين / خواب، كار
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تواند نشان دهنده عدم توازن حيطه هاي فعاليت در مادران  مي
  .داراي كودك مبتال به اوتيسم، مي باشد

مدت زماني كه مادران داراي كودك مبتال به اوتيسم به 
برابر بيشتر از مادران داراي  5/1 دادند، ن اختصاص ميكودكشا

اختصاص زمان بيشتر به امور مربوط به  .كودك عادي بود
، Johnson ،Curranكودك، همسو با نتايج مطالعات 

Crow & Florez ،Smith ،Crow & Michael  و
اي كه  در مطالعه. )18، 17، 16، 12، 9، 5(احمدي بود 

Breslau اقبت از كودك جداي از امور مربوط انجام داد، مر
از لحاظ اختصاص  Breslau. به كودك در نظر گرفته شد

زمان به مراقبت از كودك به تفاوت معناداري بين دو گروه 
والدين داراي دست نيافت، اما نتايج مطالعه وي نشان داد 

 6كودك كم توان، در زمينه مراجعه به مراكز درماني، ساالنه 
اراي كودك عادي زمان صرف مراجعه به برابر والدين د

  ).19(برابر بود  3ها  كردند و تعداد مراجعات آن پزشك مي
ها  بين دو گروه از لحاظ اختصاص زمان به ساير حيطه

در زمينه مراقبت از خود به . تفاوت معناداري يافت نشد
هاي  اي كه به بررسي اين حيطه، براساس آزمون مطالعه

در مطالعات پيشين نيز، از لحاظ . نيافتيمآماري، بپردازد دست 
استراحت در مادران كودكان با / اختصاص زمان به خواب

، )3(معلوليت جسمي، عقب ماندگي ذهني و بيش فعالي 
با  )5(و كودكان فلج مغزي  )12(كودكان مبتال به اوتيسم 

. مادران داراي كودك عادي تفاوت معنادار گزارش نشده است
به اوقات فراغت در مادران داراي  يشترن باختصاص اندك زما

 يجبا نتا متفاوتبه اوتيسم در مطالعه حاضر،  مبتالكودك 
رفت اختصاص زمان  يآنچه كه انتظار م. مطالعات است يرسا

مادران  هآنچشايد علت اين باشد كه . بوديطه ح ينكمتر به ا
 يشتراند، ب عنوان اوقات فراغت در نظر گرفتهه دو گروه ب

و خواندن روزنامه  يزيونتلو يفعال مثل تماشا يرغ هاي يتفعال
ي سرگرم كردن از مادران برا ياريبس. باشد يو كتاب م

كودكان كه معموالً عالقه مفرطي به تماشاي تلويزيون دارند، 
كردن وقت و گذراندن زمان  پركنار كودك خود نشسته و براي 

يط، ممكن شرا ينپس در ا .پردازند يم يزيونتلو يبه تماشا

اوقات  يطهح ءرا جز يتفعال يدحاصل نشود اما با يلذت است
در مادران داراي كودك  ير،اخ جمله. يرندفراغت در نظر بگ
همچنين، در بسياري از . كند يصدق م يشترمبتال به اوتيسم ب

از نظارت بر كودك مبتال  يجدا ،اختصاص زمان يناموارد، 
امور  يشده برا زمان صرف يحاصل از بررس يجنتا. يستن

با  ولي همسو )5، 3(ي و احمد Gevirمطالعه  يجمنزل، با نتا
 Breslauدر مطالعه . متفاوت بود )Breslau )19 هاي يافته

مدت زماني كه مادران كودك كم توان صرف امور منزل 
ساعت بيشتر ازمادران داراي كودك عادي بود  3 كردند، مي

بعضي از امور مربوط به زيرا مادران كودكان با كم تواني، 
غذا دادن به كودك، نظارت بر كودك با كم مثل ( كودك

را جز امور منزل ثبت ) تواني حين انجام امور منزل و غيره
. )19(كرده بودند و به همين دليل نتيجه فوق حاصل شد 

نتايج مطالعه حاضر در زمينه اختصاص زمان به شغل، با نتايج 
آخرين حيطه . مخواني داشت، ه)3 ,5, 12(مطالعات قبلي 

بررسي شده، مشاركت اجتماعي بود كه نتايج مطالعه حاضر، 
 Croweبود اگرچه با مطالعه )Crowe )9مؤيد مطالعه 

Michael )17( ،علت متفاوت بودن نتايج . تفاوت داشت
، احتماال تفاوت در  Michael وCroweمطالعه حاضر با مطالعه 

دهد، سن كودك  نتايج مطالعات نشان مي. سن كودكان باشد
هاي اجتماعي تأثير  تواند بر ميزان مشاركت مادر در فعاليت مي

  .)17 ،9(گذارد 
 هاي كيفي استفاده از زمان نتايج حاصل از بررسي جنبه

، نشانگر تفاوت معنادار )ها و لذت فعاليت يتاهم يفيت،ك(
ها در بين دو گروه از مادران بود  ت انجام فعاليتكيفيت و لذ

. )3،  5(يرت داشت مغا يو احمد يرمطالعه گو يجبا نتاكه 
بر ير قابل توجهي تواند تأث يم يتوانكم تفاوت در نوع احتماالً 

  .استفاده از زمان گذارد يفيك يها جنبه
هاي  ي حاضر، از لحاظ ميزان رضايت از مهارت در مطالعه

مان بين دو گروه تفاوت معناداري يافت نشد كه مديريت ز
ي  اما نتايج مطالعه. )3(بود  Gevirهمسو با نتايج مطالعه 

هاي مديريت  احمدي نشان داد كه ميزان رضايت از مهارت
زمان در مادران كودكان مبتال به فلج مغزي كمتر است و اين 
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نظر  هاي سني در شايد گروه. تفاوت از لحاظ آماري معنادار بود
گرفته شده علت تفاوت در نتيجه مطالعه حاضر با مطالعه 

سال را در نظر  6 -11 احمدي باشد زيرا احمدي كودكان
سال كه تقريبا مشابه  2 -11 كودكان Gevirگرفت اما 

 .)3 , 5() سال 3 -11( محدوده سني اين مطالعه است

  
  گيري نتيجه

راي وجود كودك مبتال به اوتيسم و ضرورت صرف زمان ب
تواند بر  مراقبت از او توسط مادر، نسبت به كودك عادي مي

هاي فردي مادر، كيفيت و لذت انجام  بسياري از فعاليت
همچنين نتايج اين . ها و اشتغال وي، تأثير گذارد فعاليت

مطالعه نشان داد كه مادران داراي كودك مبتال به اوتيسم، به 
هاي اوليه،  بتناچار وقت بيشتري را براي نگهداري، مراق
در درمان . كنند درمان و آموزش كودك شان صرف مي

اي مؤثر  هاي مداخله كاردرماني تأكيد بر اين است كه راهبرد
بايد شامل درك نحوه استفاده از زمان مادران و رضايتمندي 
ناشي از مشاركت در كارهاي روزمره باشد زيرا عملكرد مناسب 

. زمان مرتبط است مادر، به استفاده صحيح و مناسب از
كاردرمانگران با آگاهي از نحوه ي سپري شدن زمان توسط 
مادران، در قسمتي از مداخله خود كه مشاوره است به مادران 

ي تقسيم زمان را با توجه به شرايط زندگي شان آموزش  نحوه
ها افزايش يابد و از ميزان استرس  دهند تا سالمت روان آن مي

توانند به مادران در  رمانگران ميهمچنين كارد. كاسته شود
ي  خصوص اهميت اختصاص زمان و پرداختن به امور روزمره

ديگر و تاثيرات مثبت آن بر سالمت جسم و روان خود و نيز 
  .مراقبت از كودك اطالعات كافي را فراهم نمايند

  
  ها محدوديت

يافتن نمونه، عدم آشنايي مادران با اين نوع مطالعات و 
نامناسب بعضي مادران، بخاطر عدم تمايل به ارايه همكاري 

الزم به . هاي اين پژوهش بودند اطالعات، از جمله محدوديت
ذكر است كه در كشورهاي توسعه يافته و پيشرفته نظير كانادا 
و آمريكا، مراكز پژوهشي خاص بررسي استفاده از زمان وجود 

يار اندك كه در كشور ما چنين مطالعاتي بس از آنجايي. دارد

اند و به دليل عدم آگاهي، نتايج حاصل از آن ها كمتر  بوده
گيرد لذا شركت كنندگان از ضرورت  مورد استفاده قرار مي

هاي  مطالعه آگاهي كمي داشتند و اين يكي از محدوديت
محدوديت امكانات و محدوديت زماني در انجام . پژوهش بود

منطقه انجام  پژوهش باعث شد كه نتايج مطالعه در محدوده
  .شده قابليت تعميم را داشته باشد

  
  پيشنهادها

اي اطالعات  هاي زماني يك هفته كه يادداشت از آنجايي
ها مثل مشاركت اجتماعي و  تري راجع به بعضي حيطه دقيق

دهند، انجام  هاي اوقات فراغت در اختيار قرار مي تنوع فعاليت
  .رسد مطالعاتي بدين سبك مفيد به نظر مي

درصد كودكان مبتال به اوتيسم در اين مطالعه، در  85
درصد كودكان با رشد  95مراكز روزانه ثبت نام شده بودند و 

الزم است الگوي استفاده . رفتند عادي، به مدرسه يا مهد مي
ساعت  24زمان در مادر داراي كودك مبتال به اوتيسمي كه 

  .روز در منزل هست نيز مورد بررسي قرار گيرد
ي مديريت استفاده از زمان مادراني كه با  سهمقاي -

كنند با مادراني كه جداي از همسرشان  همسرشان زندگي مي
  .شود كنند، پيشنهاد مي زندگي مي

بررسي تأثير سن كودك و شدت اختالل بر الگوي  -
  .شود استفاده از زمان مادران پيشنهاد مي

ر نظر انجام مطالعات مشابه با حجم نمونه باالتر و با د -
  .شود گرفتن وضعيت اقتصادي خانواده، پيشنهاد مي

هاي متفاوت در  ها و فرهنگ به خاطر وجود قوميت -
  .شود ايران، انجام مطالعات مشابه در ساير شهرها پيشنهاد مي

  
  تشكر و قدرداني

توانبخشي كودكان اوتيسم آوا،  - از همكاري مركز آموزشي
، مركز توانبخشي 1 هدايت مركز آموزشي تبسم، رها و نور

، شهرستان مشهد آموزشي روزانه معلولين جسمي حركتي الوند
اداره كل شهرستان مشهد،  6 آموزش و پرورش ناحيه

بهزيستي خراسان رضوي، اداره بهزيستي شهرستان مشهد و 
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 كمال، اداره آموزش و پرورش استثنايي شهرستان مشهد
  .داريم تشكر و قدرداني را
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Comparing the time-useof mothers with autistic childrenwith that of 

mothers with healthy ones  
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Abstract  

 
Introduction:  The health of mothers with autistic children and their families would be improved if 
rehabilitation and medical professionals have through knowledge of how help them in using their time. 
Studies have shown that the responsibility of taking care of children with disability generally falls on their 
mothers and that the appropriate usage of time is essential to these mothers’ flawless performance. So in 
this study, we investigated how mothers with autistic children use their time. 
Materials and methods: In a cross sectional study, 42 mothers with autistic children were recruited 
through convenient sampling. 42mothers with healthy children were also selected and matched with these 
mothers as a control group. Demographic questionnaire, Gilliam Autism Rating Scale (GARS- II) and 
Mother Time Use Questionnaire (MTUQ) were used to collect data. The data of interest was statistically 
analyzed via independent t and Chi- square tests using SPSS, version 17. 
Results: Compared to mothers with healthy children, mothers with autistic children  spend more time 
doing child-related activities each day (P = 0.000)but no significant differences were found in areas of 
self-care, rest/ sleep, leisure, home work, work/ job and social participation(P > 0.05). Furthermore, the 
quality (P = 0.006) and enjoyment (P = 0.03) of daily activities were significantly lower in mothers with 
autistic children compared to mothers of healthy children. Perceived level of importance related to daily 
activities(P = 0.23)and satisfaction with time-management skills (P = 0.16)were not significantly different 
between the two groups. 
Conclusion: having an autistic child causes imbalance in activity areas and influences the quality aspects 
of time use. 
Key Words: Autism, disability, children, mothers time use 
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